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5 de Dezembro de 2.015 

Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 

_______________________________________________________________ 

 

Mensagem dada por Nª Sra. em Faro (Farol) de Luz em Valência de 

Alcántara no dia 5 de Dezembro de 2015. 

 

Meus pequenos... Meus filhos, paz para os vossos corações e luz da Minha Luz para as vossas 

almas. 

 

Peço-vos que meditem Isaías, Meus filhos.  

 

Busquem e meditem: Meus filhos sejam bons, perfeitos e meditem O Meu Filho porque Ele 

espera-vos com os braços abertos. 

 

Quanta Maçonaria há no mundo, Meus filhos, dentro da Igreja: no mundo com o dragão estão a 

fazer estragos na humanidade... pobres filhos! Se não olham para O seu Deus e se prostram de 

joelhos a pedir perdão por esse pecado tão grave! Vocês e outros Meus filhos por todo o mundo 

que vindes a consolar o Coração do Meu Filho e O Meu Coração, recebereis muito do que Nós 

temos para vos dar, que é a Felicidade completa, O Céu. Trabalhem por isto, Meus filhos, tendes 

que ser oradores, limpos de coração e ir ao Meu Filho que vos espera no monte com os braços 

abertos para que entreis todos nos Seus braços. Façam-se como criancinhas... revistam-se de 

simplicidade e de humildade. 

 

Meu filho narra o que vais ver: 

− Senhora, que é isto que se apresenta? tanto fogo! vejo homens morrendo com coisas que 

outros homens põem... há fumo branco e morrem aos milhões. Ai, Mãe!porquê morre 

toda esta gente? Homens,mulheres e crianças. 

− É a peste que vai vir ao mundo. 

− Mãe, e essas águas do Mar que desbordam e levam Nações inteiras? 

− Continua, Meu filho.  
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− Os pecados penetraram nas Bobedas do Céu. O Papa está a fugir do Vaticano... 

− Sim, Meu filho, tem que esconder-se, porque o querem matar. Essas almas que querem 

morrer por causa do que vêm, Meu filho, é pela falta de Fé com que têm vivido, pois não 

faziam caso a nada: viviam seus caprichos, suas mentiras, seus erros e seus crimes. 

− Ai Mãe! Porquê na humanidade não rezamos todos, para que se salvem todos? 

 

É isso mesmo o que o Meu Coração está a dizer ao mundo: pedir pelos pobres pecadores! mas o 

mundo não quer escutar. Vão sem Fé aos Lugares onde Apareço e por isso choro, Meu filho. 

Não fazem caso a esta Mãe que sempre vem Consolar e dar este Aroma Puro do Meu Coração 

para refúgio de todos os homens: uma Mãe cuida sempre dos Seus filhos, mas a mentira 

apoderou-se do mundo, como estás a ver, Meu filho. O dragão infernal está a fazer estragos na 

humanidade e é seguido por homens que não querem O seu Deus. Viram-Lhe as costas e 

refugiam-se  no pecado das bebedeiras, das luxúrias, das mentiras, no prazer e no pecado da 

carne que tanto ofendem O Meu Deus, vosso Deus. 

 

Meus filhos, busquem o Sacrário porque ainda estão a tempo; isto que narra o Meu Filho, 

acontecerá se o Homem não se inclina de joelhos a pedir perdão ao seu Deus Criador... serão os 

últimos tempos! Mas reparem que antes que tudo isto aconteça, virão os dias das trevas como já 

vos anunciei tantas vezes; dias de enganos, dias em que os homens se matem uns aos outros por 

vinganças e por heranças: Pais que odiarão os seus filhos e filhos que odiarão os seus pais, 

porque uns verão a Luz e outros verão o inferno. 

 

Alerta humanidade! Eu venho ao mundo para vos salvar do inferno. 

 

Busquem o Meu Filho... quantas vezes vos digo: Sacrário, Sacrário, Sacrário. Mas os Sacrários 

estão vazios porque os corações dos homens vivem de rotinas. Vão à Eucaristia, às vezes de 

rotina, e saem “da Igreja” sem saber que O Meu Filho vem ao Altar com toda a Sua Divindade, 

entregar-Se aos homens para que estes tenham Vida para Sempre. 

 

Busquem e encontrarão... chamem que Ele virá e vos dará o cento por um. Sejam prestáveis uns 

aos outros. Sejam caridosos, Meus filhos e levem O Evangelho do Meu Filho a todos os homens. 

Mãe, nesta tarde, peço-Te pelas almas dos Teus filhos que aqui estamos, alegres, mas há muitos 

que sofrem. Sara-os, Cura-os, Sara-os, Cura-os. Mãe, Tu que Podes e tens o Poder do Todo-

Poderoso nosso Deus Criador, Pede ao Pai, Pede ao Teu Filho de Amor e ao Espírito Santo Teu 
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Esposo Santificador. 

 

− Mãe, peço-Te por todos nós. Cura-nos e que tenhamos sempre O Teu Filho nas nossas 

almas, como tantas vezes nos dizes: “um Sacrário nas vossas almas para que O Meu 

Filho com a Trindade Goze e entre nas vossas almas”. Também Te peço o mesmo, que 

sejamos Sacrário, Sacrário, Sacrário. 

Dá-nos Doçura, Mãe, Da-nos Sempre a Tua Luz: que não critiquemos nem façamos 

outros males, mas sim que tenhamos a Tua Doçura, a Tua Paz e a Tua Verdade. Ensina-

nos a amar o Teu Filho Jesus: agora que estamos em Advento no mundo, prepara-nos, 

Mãe, para acolher O Teu Filho nos nossos corações. 

 

Esta é Terra de Paz... Estou sempre aqui e tantas vezes vos tenho dito: aquele que venha e diga: 

Mãe, estou aqui, Eu estarei com esse filho ou filha e o levarei e darei Graças. Por isso quando 

por aqui passarem, Meus filhos, não se esqueça de rezar, pelo menos, três Ave-Marias ao Meu 

Imaculado Coração. 

 

Este é o ano da Misericórdia, Meus filhos. Vão à Misericórdia do Meu Filho: Ele tem tanta 

Misericórdia! Digo-vos a vós aquilo que um dia Eu disse à Lúcia: fazer os primeiros cinco 

sábados de mês. Confessar, fazer também um bocadinho de conversação Comigo e saciar-se com 

O Corpo e O Sangue do Meu Filho. Prometi à Lúcia, que ao fazer isto, Eu viria juntamente com 

o Meu Filho na hora da vossa morte e vos levaria para o Céu. Façam isto, Meus filhos, neste ano 

da Misericórdia. 

 

Quero que todos vós sejais santos e que venham a este Santo Lugar, Minha Casa, e se saciem do 

Aroma do Meu Coração e do Aroma do Meu Filho. 

 

Amem muito o vosso Criador, Meu Pai Criador. Amem muito o Meu Filho Salvador do mundo. 

Amem muito o Espírito Santo Meu Esposo Santificador e amem-Me muito a Mim, porque Eu 

Sou a vossa Mãe de Amor... continuem a caminhar em amor para O Amor. 

 

Adeus, Meus filhos, recebam a Bênção do Meu Deus Pai Criador, vosso Deus Pai Criador, Meu 

Filho de Amor, o Espírito Santo Meu Esposo Santificador e  da vossa Mãe Miriam, Coração 

Imaculado de Maria Farol (Faro) de Luz, Farol de Luz, Farol de Luz. 

Continuem a ser bons, Meus filhos, e a falar do Meu Filho ao Mundo e aos vossos filhos. 
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Adeus pequenos. Adeus filhos. Adeus Meus filhos. 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


